Vrijdag 26 november 2021

Nieuwsbrief

38e jaargang

Beste ouder(s) en verzorger(s),
We lijken met z'n allen weer ondergedompeld in de Corona-perikelen. We
wensen iedereen die Corona heeft ”beterschap” en we hopen dat we de
kinderen (en ouders) weer snel kunnen ontmoeten op school!
Afgelopen woensdag is het ‘coronaprotocol’ voor het basisonderwijs weer aangescherpt.
Het OMT adviseert om de inloop van ouder(s) en/of verzorger(s) in het gebouw te
beperken. Wij willen jullie vragen om niet in de school te komen, tenzij het niet anders
kan. Om die reden wordt in het blok tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie geen
‘Kijk-week’ georganiseerd. Jammer, maar wij hopen dat dit na de kerstvakantie wel weer
mogelijk is. Uiteraard kunt het wel en wee in de klas volgen via Parro.
Vanavond is er weer een (vervroegde) persconferentie. Naar alle waarschijnlijkheid
worden er extra maatregelen afgekondigd. Alles ligt op tafel, als we de berichtgeving
moeten geloven. We hopen dat de regering het advies van het OMT en de
onderwijsbonden opvolgt om de scholen niet te sluiten. In het belang van de kinderen
pleiten wij ervoor om de school open te houden! Mocht onverhoopt blijken dat de school
wel dicht moet, dan zullen we de tijd nemen om het thuisonderwijs en de noodopvang op
poten te zetten. Maar, zoals gezegd, laten we vooral hopen dat dit niet nodig is!
Ik wens jullie alvast een fijn weekend en tot volgende week!
Een hartelijke groet,
Krijn van Dijk

Positieve test
Als uw kind(eren) positief wordt getest op corona, wilt u dan naast het informeren van de
leerkracht ook Krijn even op de hoogte stellen? Dat kan via directie@meeuwenberg.net.
Voorheen informeerde de GGD ons bij een positieve test bij één van onze kinderen. Door
de vele besmettingen en het capaciteitsprobleem bij de GGD gebeurt dit niet of
nauwelijks meer. Negatieve testen hoeven niet te worden gemeld bij de directie. Bij
voorbaat dank voor jullie medewerking!!
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Toppers!
We ervaren dat er bijna geen invaller meer te krijgen is
via de invalpool. Maar gelukkig hebben juf Bea, juf
Rianne en juf Henrike ons deze week fantastisch uit de
brand geholpen met hun (extra) inzet in groep 3/4 en
1/2a. Daar zijn we heel blij mee! Het is fijn dat collega’s
en oud-collega’s willen bijspringen als het nodig is en
waar het kan. Met elkaar en voor elkaar!

Schoen zetten!
Vorige week woensdag mochten alle kinderen van De
Meeuwenberg hun schoen zetten. De OC- Pieten hebben maar
liefst 10 zakken vol met leuke en lekkere cadeautjes gebracht.
Er moesten 232 schoentjes worden gevuld.
De hoofpiet van de Meeuwenberg ontving deze leuke foto van
één van onze ouders. Er werd bij thuiskomst direct met het
nieuwe speelgoed gespeeld!!
Hierbij willen we de OC- Pieten hartelijk bedanken namens alle jongens en meisjes van
de Meeuwenberg!

Kwink!
Vanaf deze week starten we in alle groepen met de zesde les van Kwink.
Via de tweede oudernieuwsbrief en de koelkastposter (beide te vinden
als bijlage) houden we u graag op de hoogte waar we in de groepen mee
aan het werk gaan op sociaal- emotioneel gebied.

Sintviering Meeuwenberg
Ook dit jaar kijken we weer reikhalzend uit naar het
bezoek van Sint en zijn Pieten op school. Op
vrijdagmorgen 3 december zullen we ze feestelijk
ontvangen op het schoolplein. Vervolgens gaan we
met de groepen 1 tot en met 4 een bezoek brengen
bij Sint in Ons Gebouw. Natuurlijk gaan we ons
bezoek verrassen met liedjes, dansjes, grapjes en
nog meer.
De groepen 5 tot en met 8 kijken al uit naar de mooie surprises. Er wordt al flink aan
gewerkt hier en daar. We gaan er samen een fijn feest van maken!
I.v.m de coronamaatregelen kiezen we ervoor om het ontvangst zonder ouders plaats te
laten vinden. Heel jammer en uiteraard hopen we het volgend jaar weer anders te
kunnen doen.
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Aankondiging Kerstviering
Woensdag 22 december gaan we met de groep een kerstdiner organiseren.
Dit betreft een viering met alleen de kinderen. De kinderen nemen zelf
hapjes mee. De bedoeling is dat we ná Sinterklaas een lijst via Parro
versturen, waarop je in kunt tekenen voor een gerechtje.
Tijdens het diner bezoekt elke groep de levende kerststal. Bij de stal wordt
het kerstverhaal aan de kinderen verteld.
Hoe laat verwachten wij de kinderen op school?
Er zijn twee tijden:
➢ 16.00 uur – 17.15 uur groep 1 t/m 4
➢ 17.45 uur – 19.00 uur groep 5 t/m 8
Kerstkaartenactie
In de komende kersttijd gaan we een kerstkaartenactie organiseren. Deze actie houdt in
dat we kerstkaarten gaan versieren. Ieder kind bedenkt voor wie (iemand die het goed
kan gebruiken) zij een kaart gaan maken. Voor jongere kinderen is het handig dat ouders
even samen bespreken voor wie. Deze kaart gaat dan mee naar huis, zodat deze
gegeven kan worden.

Gezien bij de Club van Sinterklaas!
Meester Henk had vorige week een afspraak ‘buiten de deur’. Dat doet hij
álleen als het zeer urgente en belangrijke afspraken zijn en er absoluut
niet onderuit kan. Nou, dit keer had hij een zeer goede reden; als
‘assistent’ van de Sint heeft meester Henk een belangrijke bijdrage
geleverd aan een prachtig feest bij De Club van Sinterklaas. Wij zijn trots
op onze vrijwillige alleskunner!

Welkom!
Wij vragen uw speciale aandacht voor een kersverse Meeuwenberger:
Vik wordt binnenkort 4 jaar oud en komt dan bij ons op school. Vik, wij
wensen je heel veel succes en vooral veel plezier op ‘De Meeuwenberg’.

Hieper de piep hoera!!
De komende tijd zijn er een aantal ‘Meeuwenbergers’ jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, onvergetelijke
verjaardag!
Noor
Youri
Mels
Noud
Benjamin
Olivier

9
9
9
9
5
6

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Isabel
Esma
Annabel
juf Aliejan

8 jaar
6 jaar
11 jaar

Marit
juf Henrike
Bart
Ella
juf Janneke
Renske

7 jaar
12 jaar
6 jaar
7 jaar
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Datum

Activiteit

3 december
17 december
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